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1.Цифровизацията на ефира– общи положения 

Въвеждането на цифровото наземно разпръскване в страните от Европа и в част-

ност в България е свързано с големи промени в системите за електроните комуникации. 

Разпространението и приемането в цифров вид на видео и звукова информация, както и 

данни, разкрива принципно нови възможности за получаване и ползване на информа-

ция, в т.ч. широк спектър от мултимедийни услуги, интерактивност, услуги по заявка, 

интернет и др. Процесът на цифровизация представлява преминаването от аналогов 

ефирен телевизионен сигнал към цифров ефирен телевизионен сигнал. Преминаването 

се осъществява с изключване на аналоговите предаватели и замяната им с цифрови. 
Налице са единни европейски стандарти за цифрово наземно разпръскване – T-

DAB (TerrestrialDigitalAudioBroadcasting) и DVB-T (DigitalVideoBroadcasting – Terre-

strial), които трябва да се въведат в подходящи за всяка една държава срокове, но съоб-

разени с крайните срокове, поставени от Европейската комисия – за телевизия 2015 г., 

за радио – 2025г. (условна дата, която подлежи на допълнително разглеждане и въз-

можност за промяна както в посока на изтегляне по-рано във времето, така и на отдале-

чаване или дори отпадане като неотменим ангажимент за държавите-членки).  

Преходът от аналогово към цифрово наземно радиоразпръскване се осъществява 

при спазване на съществуващите международни споразумения за честотно координи-

ране – от Стокхолм 1961 г., от Висбаден 1995 г., от Честър 1997 г. и Маастрихт 2002 г. 

Честотният ресурс е одобрен от страните членки на СЕРТ, определени са честотните 

блокове, методите за планиране, начините за съгласуване със съседни държави и изпол-

зването на различните видове софтуер за планиране и координация. 

 

2. Цифровизацията в Европа 

В Европа процесът на цифровизация стартира още през 1998 г. и следва разли-

чен ход в отделните страни. В някои държави преходът протича стъпаловидно – в 

Швеция е имало 5 фази между 2005 г. и 2007 г., а във Великобритания – 14, от 2008 г. 

до 2012 г. в различните региони. В други случаи цялата страна преминава към наземно 

цифрово радиоразпръскване наведнъж, като примери за това са Финландия през сеп-

тември 2007 г. и Словения през декември 2010 г. 

Към края на 2011 г. в 17 държави членки на ЕС, както и в Хърватия, която към 

този момент не е членка на ЕС, преходът към цифрова ефирна телевизия приключи и 

всички аналогови предаватели бяха изключени. Преходът бе завършен и в Швейцария 

и Норвегия, които не са членки на ЕС. В други страни – Унгария, Ирландия, Литва, 

Португалия и Словакия, цифровизацията приключи през 2012 г. От държавите членки 

на ЕС най-изостанали са България (30 септември 2013 г.), Гърция (2013 г.), Полша 

(2013 г.) и Румъния (2015 г.). 
 

3. Цифровизацията в България 

В България, като резултат от постигнатите международни договорености, се 

осъществи нужното освобождаване на съответния радиочестотен спектър. В Национал-

ния план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестот-

ни ленти за граждански нужди на България, за цифровото радиоразпръскване е опреде-

лен честотен обхват 1452-1492 MHz, с 14 честотни ленти за T-DAB. Предстои хармони-
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зация и за обхват 174-230 MHz, с определени 5 честотни ленти за T-DAB. Предстои и 

планиране на точките на излъчване и на териториите, които ще се покриват. С изготвя-

нето на плана се създават на практика условия за реализация на цифрово радио. Чес-

тотният ресурс за цифрова наземна телевизия DVB-Tбе определен в Националния план 

за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за 

граждански нужди на България. Наличният ресурс бе ограничен.  

Съгласно План Женева 2006 г. за нуждите на наземното цифрово телевизионно 

радиоразпръскване се използват честоти в III, IV и V телевизионни обхвата. За Репуб-

лика България бе осигурен радиочестотен ресурс с възможност за изграждане на 10 

мрежи за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национално покритие, 

31 мрежи с регионално покритие и 26 мрежи с регионално покритие за територията на 

градовете София, Пловдив и Варна. Определени бяха от СЕМ 20 оператора, които да 

излъчват цифрово 27 телевизионни програми.  
Първият конкурс за цифрова телевизия беше проведен още през 2001 г. за райо-

на на гр. София. В изпълнение на закона и предвиденото в План 2008 през 2009 г. и 

2010 г. бяха организирани, проведени и приключени три конкурсни процедури. Вследс-

твие на тях бяха издадени три разрешения за ползване на радиочестотен спектър за об-

що шест мрежи с национален обхват – две мрежи за радиоразпръскване на програми на 

търговски телевизионни оператори и една мрежа за радиоразпръскване на програми на 

обществени радио- и телевизионни оператори по първата фаза съгласно План 2008, 

както и три мрежи за радиоразпръскване на програми на търговски телевизионни опе-

ратори по втората фаза съгласно План 2008. Победители за шестте мултиплекса бяха 

словашката Towercom (две честоти) и латвийската Hanu Pro (четири). Техниката за 

мултиплексите бе инсталирана и работи. В резултат на продажби, преструктуриране и 

преименуване е налице промяна в субектите-собственици и оператори на мултиплекси-

те. В момента те са: Фърст Диджитъл и НУРТС Диджитъл. 

За цифровото ефирно излъчване в България се използва стандартът DVB-T (Di-

gitalVideoBroadcasting – Terrestrial – в превод: Наземно цифрово телевизионно радио-

разпръскване). Този стандарт е дефиниран от европейския консорциум DVB и обхваща 

изискванията за наземно цифрово излъчване на телевизионни програми. Първата вер-

сия на стандарта е публикувана през 1997 г., а първото излъчване по този стандарт е 

осъществено във Великобритания през 1998 г. Съгласно DVB-T стандарта, няколко 

телевизионни програми се разпространяват едновременно в един комплексен цифров 

информационно-програмен пакет, наречен „мултиплекс“. Съществуват два начина за 

кодиране: стандартът MPEG-2 и по-съвременният MPEG-4. Начинът на кодиране на 

сигнала определя броя на програмите, които могат да се излъчват и приемат – за Бълга-

рия кодирането е MPEG-4. Това означава, че в един телевизионен канал (8 MHz) могат 

да се излъчват до осем телевизионни програми. Стандартът MPEG-4 позволява многок-

ратно увеличаване на броя на приеманите програми, както и HDTV (Телевизия с висока 

резолюция). 

Ефирното цифрово телевизионно радиоразпръскване запазва предимствата на 

аналоговото излъчване като достъпност, безплатна услуга, лесна употреба. Към тези 

характеристики се добавят по-високо качество на картината и звука, телевизионен 

справочник (EPG), мултимедийно съдържание по поръчка (VOD), платено съдържание 

(pay-per-view), възможността за интерактивна телевизия, аудио субтитри и специализи-

рани субтитри, както и превод на езика на знаците за хората с увреждания. 

На 1 март 2013 г. започна едновременно излъчване на досегашния аналогов сиг-

нал, който се приема с антена, и цифров, също приеман с антена. Периодът на едновре-

менно излъчване („симулкаст“) бе преходен и продължи до 30 септември 2013 г. След 

тази дата аналоговите предаватели бяха изключени. 

Излъчваните в цифров ефир след 30.09.2013 г. програми (задължителни за из-

лъчване и излъчвани по тяхно желание) са: 
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– БНТ1, БНТ2, БНТ1 HD, БНТ HD (обществен мултиплекс, покритие на над 

96,2% от населението на България),  

–bTV, Нова ТВ, Нюз 7, ТВ 7, Ring.bg+1, bTV Lady+1, Diema Family+1 (втори 

търговски мултиплекс, покритие на над 96,2% от населението на България) ,  

–Bulgariaon Air (първи търговски мултиплекс, покритие на над 85% от населени-

ето на България). 

Впоследствие бяха спрени, по решение на техните управителни тела, програмите 

Ring.bg+1, bTV Lady+1. 

Подготовката на процеса по цифровизация стартира с разяснителна кампания. 

Целта ѝ е бе да информира за предстоящото преустановяване на ефирното аналогово 

излъчване. Провеждането на широкомащабна разяснителна кампания сред населението 

бе ключов фактор за успешното реализиране на процеса на преход от наземно аналого-

во към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване. Тази кампания обедини 

усилията на всички участници в този процес: държавните институции, доставчиците на 

обществени и търговски медийни услуги, предприятия, получили разрешение за циф-

рово наземно телевизионно радиоразпръскване – оператори на мултиплекси, произво-

дители и дистрибутори на телевизионна техника. Осигуряването на ефективна инфор-

мационна кампания включваше създаване и разпространение на информационни мате-

риали, включително аудио- и аудио-визуални клипове и провеждане на социологическо 

проучване относно степента на информираност на населението за достъп до наземна 

цифрова телевизия и относно техническата готовност на населението за приемане на 

сигнала. Чрез предоставяне на ясна и леснодостъпна информация, както на национално 

ниво, така и на регионално, българските граждани бяха запознати с това, как ще могат 

да приемат ефирно (наземно) цифров телевизионен сигнал, какви са начините за прие-

мане на телевизионен сигнал (ефирно, от сателит, по кабел, чрез мобилен достъп и др.) 

и коя е крайната дата за спиране на наземното аналогово телевизионно излъчване. 

 

4.Правна рамка за цифровизацията 

4.1. В Европа 

Институциите на EС – Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз и 

Европейската комисия, провеждат целенасочена политика за повсеместно въвеждане на 

наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване в държавите членки още от 90-те 

години до сега, включително чрез приемане на редица актове в тази област, както и 

Стратегията на ЕС „Европа 2020“. Европейският институт по стандартизация в далеко-

съобщенията (ETSI) и Европейският съюз по радиоразпръскване (EBU) са публикували 

голям брой документи (стандарти, спецификации, препоръки и др.) по отношение на 

параметрите и начините за използване на апаратните и програмните технически средс-

тва за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване. 

4.2. В България 

На втората заключителна сесия на Регионалната радио конференция на Между-

народния съюз по далекосъобщения за планиране на наземно цифрово радио и телеви-

зионно радиоразпръскване, състояла се през 2006 г. в Женева, се подписа Регионалното 

споразумение Женева 2006 г. С него се утвърди План Женева – 06 за въвеждане на на-

земно цифрово радио- и телевизионно радиоразпръскване в честотните обхвати 174-230 

MHz и 470-862 MHz, състоящ се от цифров и аналогов план за разпределение на често-

тите. План Женева – 06 представлява основа на прехода от наземно аналогово към на-

земно цифрово телевизионно радиоразпръскване. 

Заключителните актове на Регионалната радио конференция за планиране на 

службите за цифрово наземно радио- и телевизионно радиоразпръскване са утвърдени с 

Решение № 534 от 6 август 2007 г. на Министерския съвет, в сила от 17 юни 2007 г. 

Разпоредбите на споразумението влизат в сила от 17 юни 2006 г., когато започва и пре-

ходният период, в който може да се излъчва както аналогова, така и цифрова телевизия. 
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За регистрираните в аналоговия план честотни назначения за телевизионно радиоразп-

ръскване е предвидена защита в рамките на преходния период с оглед осъществяването 

на плавно въвеждане на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване. Преход-

ният период приключи на 17 юни 2015 г., след което остана действащ само цифровият 

план, а аналоговите назначения за телевизионно радиоразпръскване остават незащите-

ни. 

С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за радиото и теле-

визията (ЗИД на ЗРТ) (обн., ДВ, бр. 14 от 2009 г.) и Закона за изменение и допълнение 

на Закона за електронните съобщения (ЗИД на ЗЕС) (обн., ДВ, бр. 17 от 2009 г.) се съз-

дадоха условия за реално стартиране на процеса за преминаване от наземно аналогово 

телевизионно радиоразпръскване към наземно цифрово телевизионно радиоразпръск-

ване. 

План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-

T) в Република България – 2008 г. (План 2008) е приет с решение по т. 24 от Протокол 

№ 5 от заседанието на Министерския съвет на 31 януари 2008 г. В План 2008 са под-

робно описани както политиката и документите на Европейския съюз в областта на 

въвеждането и развитието на цифровата телевизия, така и състоянието на прехода в 

отделните държавичленки на ЕС, към момента на изготвянето и приемането му. Посо-

чени са предимствата на цифровата технология пред аналоговото телевизионно радио-

разпръскване.  

В План 2008 са уредени основни принципи, въз основа на които следва да се 

осъществи преходът, поставени са стратегическите основи за изграждане на DVB-T 

мрежите, план-графикът за стартиране на цифровото излъчване на програмите на „ост-

ровен“ принцип, изключването на аналоговите предаватели и срокът за преустановява-

не на аналоговото излъчване на 30 септември 2013 г. 

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 

DAB – (DigitalAudioBroadcasting) – Цифрово аудиорадиоразпръскване 

DVB – (DigitalVideoBroadcasting) – Цифрово видеорадиоразпръскване 

DVB-C – (DVB Cable) – Кабелно DVB 

DVB-S – (DVB Satellite) – Спътниково DVB 

DVB-T – (DigitalVideoBroadcasting – Terrestrial) – Цифрово наземно видеорадио-

разпръскване 

EBU – (EuropeanBroadcastingUnion) – Европейски съюз по радиоразпръскване 

EPG – (ElectronicProgrammeGuide) – Електронен програмен справочник 

ETSI – (EuropeanTelecommunicationStandards Institute) – Европейски институт по 

стандартизация в далекосъобщенията 

ITU – (International TelecommunicationUnion) – Международен съюз по далеко-

съобщения 

 

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ: 

 

Решение № 604 от 13 юли 2012 г. на Министерски съвет на Република България 

за приемане на План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръсква-

не (DVB-T) в Република България (Обн., ДВ, бр. 57 от 27 юли 2012 г.). 

http://www.cifrovizacia.bg 


